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ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ  

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  

ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ»     

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟ 

ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ» 

Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα γηα επηινγή ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

Καηεχζπλζε «Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη Γεκφζην Μάλαηδκελη» γηα ην αθαδεκατθφ 

έηνο  2016-2017.  

Οη ζπνπδέο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ νινθιεξψλνληαη ζε δχν εμάκελα. Σν ηξίην 

εμάκελν είλαη αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ε 

νπνία πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ην αξγφηεξν έσο 15 Γεθεκβξίνπ 2017. Ωο θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη ε 15ε Ννεκβξίνπ 2017.  

Γηα ην αθαδ. έηνο 2016-17 δελ ππάξρνπλ δίδαθηξα.  

ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε νη θάηνρνη πηπρίνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο, Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ννκηθήο Δπηζηήκεο, Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Ψπρνινγίαο απφ ΑΔΙ ή ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο, ή απφ 

αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο.   

Με εηδηθή ηεθκεξησκέλε απφθαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο γίλνληαη δεθηνί 

πηπρηνχρνη θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ δηδαρζεί 

καζήκαηα ζρεηηθά κε ην κάλαηδκελη θαη ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε.  

Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ νξίδεηαη ζε 20 (είθνζη) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη  

εθείλσλ (εάλ ππάξρνπλ) πνπ έρνπλ ιάβεη ππνηξνθία ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

παξφκνην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

(ΙΚΤ).   

Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα δειώζνπλ ππνςεθηόηεηα θαινύληαη από 

29/8/2016 έσο θαη 16/09/2016 θάζε Γεπηέξα - Σεηάξηε - Παξαζθεπή θαη ώξα 

10.00-13.00 λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή θαη ηαρπδξνκηθψο 

κε ζπζηεκέλε επηζηνιή (Λεσθφξνο πγγξνχ 136, Σ.Κ. 17671 Καιιηζέα, Κηήξην 

Γηνίθεζεο, 2νο φξνθνο),   ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ζε θάθειν κε ιάζηηρν, ζην 
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εμψθπιιν ηνπ νπνίνπ λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα, ην ηειέθσλν θαη ε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ ππνςεθίνπ.    

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ 

1) Βαζκφο πηπρίνπ 6,5 θαη άλσ (Λίαλ Καιψο).  

2)  Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο, ή γεξκαληθήο, ή ηηαιηθήο γιψζζαο 

(φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ηνπ Α..Δ.Π.).   

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ πιεξνί κηα απφ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, δελ 

κπνξεί λα θαηαζέζεη θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.    

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

1) πκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε έληππε αίηεζε πνπ δίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία 

ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.   

2) Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.    

3) Φσηναληίγξαθν ηνπ Πηπρίνπ Διιεληθνχ ΑΔΙ ή ΣΔΙ ή βεβαίσζε πεξάησζεο 

ζπνπδψλ (βαζκφο πηπρίνπ 6,5-Λίαλ Καιψο θαη άλσ) ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο 

αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.   

4) Φσηναληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.    

5) Φσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ (θαη ηεο κεηάθξαζήο ηνπ) πνιχ θαιήο γλψζεο ηεο 

αγγιηθήο ή γαιιηθήο, ή γεξκαληθήο, ή ηηαιηθήο γιψζζαο (φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

έγγξαθα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Α..Δ.Π., 

θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο απνδεηθηηθνχ).   

6) Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ θαζεγεηέο ή κηα απφ θαζεγεηή θαη κηα απφ 

εξγνδφηε πνπ γλσξίδνπλ ηνλ ππνςήθην. Οη ππνςήθηνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ δελ ππνβάιινπλ 

ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.   

7) Φσηνηππία αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.   

8) 4 θσηνγξαθίεο ηαπηφηεηαο.   

9) Τπεύζπλε δήισζε όηη : α) δελ παξαθνινπζνύλ άιιν κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα, β) ηα πξνζθνκηδόκελα θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ είλαη 

αθξηβή αληίγξαθα από ηα πξσηόηππα πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ/ηεο 

ππνςεθίνπ/θηαο θαη γ) όηαλ δεηεζνύλ ηα πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά όηη απηά 

ζα πξνζθνκηζζνύλ εληόο πξνζεζκίαο 3 εκεξώλ από ηνλ/ηελ  ππνςήθην/θηα (επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ ζε αληίζεηε πεξίπησζε). 
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Η εηζαγσγή ζην ΠΜ επηηπγράλεηαη σο εμήο: Δάλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηηο 

αλσηέξσ πξναλαθεξζείζεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο, θαινχληαη ζε γξαπηή εμέηαζε 

βαζηζκέλε ζηε κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ επηινγψλ (multiple choice). ηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ε βαζκνινγία ηνπο είλαη 5 (πέληε) θαη άλσ πεξλνχλ ζην επφκελν 

ζηάδην πνπ είλαη ε ζπλέληεπμε. Δπλφεην είλαη φηη ζπλππνινγίδεηαη ν βαζκφο ηνπ 

πηπρίνπ. εκεησηένλ φηη ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζα θιεζνχλ πεξίπνπ 30 

ππνςήθηνη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φια ηα θξηηήξηα επηινγήο. Δάλ ν βαζκφο πνπ ζα 

ιάβνπλ απφ ηελ γξαπηή εμέηαζε είλαη θάησ απφ 5 (πέληε), απνθιείνληαη απφ ηε 

ζπλέληεπμε αιιά θαη απφ ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.   

Η πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία γλσζηνπνηείηαη θαησηέξσ. Οη εκεξνκελίεο δηελέξγεηαο 

ησλ δνθηκαζηψλ ζα αλαξηεζνχλ ζηηο «Αλαθνηλψζεηο Γξακκαηείαο» ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο:  http://pubadmin.panteion.gr.   

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα αλαθεξφκελα θαησηέξσ εγρεηξίδηα (θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά) είλαη ελδεηθηηθά θαη 

ε χιε ησλ εμεηάζεσλ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε άιιν βηβιίν ηνπ ίδηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.   

-Βελεηζαλνπνύινπ Μαξία (2014), Καθνδηνίθεζε θαη δηαθζνξά ζηε Γεκόζηα 

Γηνίθεζε. Διεγθηηθνί Μεραληζκνί, εθδ. άθθνπια (Αζήλα-Θεζζαινλίθε), ζει. 

13-168. 

-Θενδώξνπ Μ.-αξξήο Μ.-νύιεο . (2001), πζηήκαηα Τγείαο, εθδ. 

Παπαδήζε, Αζήλα.    

-Κέθεο Β. (2014), Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο, 2
ε
 εθδ., εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα.   

-Κηηζηάθε η. (2014), Δηζαγσγή ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα.   

-Μπακπαιηνύηαο Λ. (2013), Σν ζύγρξνλν ζεζκηθό πιαίζην ηεο Διιεληθήο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Σόκνο Β’, εθδ. άθθνπια (Αζήλα-Θεζζαινλίθε), ζει. 1-34, 

81-112, 173-340.   

-Μπέζηια-Βήθα. Δπξ. (2010), Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Σόκνο Η, εθδ. άθθνπια 

(Αζήλα-Θεζζαινλίθε), ζει. 88-111 (κέρξη θαη ηελ παξ. 7), 273-292. 

-Ρνκπόθνπ-Καξαγηάλλε Αγι. (1998), Ζ αλαπνκπή ησλ λόκσλ ζηε Βνπιή από ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, εθδ. άθθνπια (Αζήλα-Θεζζαινλίθε).   

 

Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2016. 

Η ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΗ  ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ 

ΟΠΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ ΓΝΧΖ 

ΣΖ ΑΓΓΛΗΚΖ, ΓΑΛΛΗΚΖ, ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Α..Δ.Π. 

Α) ΑΓΓΛΗΚΑ 

Η γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (πνιχ θαιή Γ1/C1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 

α) με Κπαηικό Πιζηοποιηηικό γλωζζομάθειαρ ανηίζηοισος επιπέδος ηος Ν. 2740/1999, 

όπωρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ. 19 ηος άπθπος 13 ηος Ν. 3149/2003,ή β) με 

πιζηοποιηηικά ανηίζηοισος επιπέδος ηων πανεπιζηημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, 

ή γ) με  πιζηοποιηηικά ανηίζηοισος επιπέδος άλλων θοπέων (πανεπιζηημίων ή μη) 

ανεξάπηηηα από ηη νομική ηοςρ μοπθή, εθόζον  είναι πιζηοποιημένοι ή αναγνωπιζμένοι 

από ηην απμόδια απσή ηηρ οικείαρ σώπαρ για να διενεπγούν εξεηάζειρ και να σοπηγούν 

πιζηοποιηηικά γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ ζηο ανηίζηοισο επίπεδο. Εάν δεν ςπάπσει 

θοπέαρ πιζηοποίηζηρ ή αναγνώπιζηρ ζηην οικεία σώπα, απαιηείηαι βεβαίωζη ηος 

απμόδιος Υποςπγείος ή ηηρ Ππεζβείαρ ηηρ σώπαρ ζηην Ελλάδα όηι ηα πιζηοποιηηικά 

πος σοπηγούνηαι από ηοςρ παπαπάνω θοπείρ ζε ηπίηοςρ, οι οποίοι δεν έσοςν ωρ 

μηηπική γλώζζα ηην Αγγλική, είναι αποδεκηά ζε δημόζιερ ςπηπεζίερ ηηρ αςηήρ σώπαρ 

ωρ έγκςπα αποδεικηικά γνώζηρ ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ ζηο ανηίζηοισο επίπεδο. Ωρ 

οικεία σώπα νοείηαι η σώπα ζηην οποία η μηηπική ή επίζημη γλώζζα είναι η Αγγλική. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ 

Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1): 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

CAMBRIDGE. 
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 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ 

ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The 

British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 6 

έσο 7. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απφ ην 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED 

COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL.  

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY 

COLLEGE LONDON.  

 CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(reading, writing and listening) - EXPERT- θαη CITY & GUILDS LEVEL 2 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 

(πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο) ή CITY 

& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- θαη CITY 

& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - 

(πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο). 

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC 

AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) θαη ηεο 

ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΝΩΔΩ. 

 ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), 

βαζκνινγία απφ 785 έσο 900 ηνπ EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European 

Framework equivalent level C1). 

 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 

Level C1). 

 Test of Interactive English, C1 + Level. 

 Test of Interactive English, C1 Level. 
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Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ 

απόδεημε ηεο γλώζεο  ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:  

(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα 

πξνο ηνχην εζληθή αξρή,ή (ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο 

ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή 

αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 

Β) ΓΑΛΛΗΚΑ 

Η γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (πνιχ θαιή Γ1/C1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο:  

Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ Ν. 2740/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3149/2003. 

 DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996). 

 DELF 2
ND

 DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1. 

 CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

 Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues 

Vivantes (ISLV),    Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – 

Δπίπεδν C1. 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γελεχεο.   

 

εκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην 

παξφλ παξάξηεκα, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθφ Ιλζηηηνχην 

Αζελψλ - Τπεξεζία Δμεηάζεσλ) γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Γ)  ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ 

Η γλψζε ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο (πνιχ θαιή Γ1/C1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο:  
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Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ Ν. 2740/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3149/2003. 

 GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη ηνλ Μάην 2007) ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE 

DEUTSCH. 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γελεχεο.  

 

Γ) ΗΣΑΛΗΚΑ 

Η γλψζε ηεο Ηηαιηθήο γιώζζαο (πνιχ θαιή Γ1/C1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο:  

Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ Ν. 2740/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3149/2003. 

 DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ιηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

Αζήλαο). 

 DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ιηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο). 

 CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 

(CELI 4) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα. 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 

 Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή 

P.L.I.D.A. C (έσο ην 2003). 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαη από 

θσηνηππία ηεο επίζεκεο κεηάθξαζήο ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Δπίζεο: 
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α) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη 

ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ 

ίδηα γιψζζα. 

β) Δίλαη απηνλφεην φηη ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο μέλεο γιψζζαο ππεξθείκελνπ 

επηπέδνπ απνδεηθλχνπλ θαη ηε γλψζε θαηψηεξνπ (δεηνχκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο 

γιψζζαο. 

γ) Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο δελ απνδεηθλύεη ηε γλψζε μέλεο 

γιψζζαο  (Π.Γ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ  θσηναληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο. 

 

 


